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OGŁOSZENIE 
 

Gmina Miasto Brzeziny 

Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 
 

 

 W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR 

w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pn  

Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście 

Brzeziny 

zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej 

oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

wykonywanie obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych 

w ramach w/w projektu 

1. Zakres obowiązków: 

- Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego związanych  z projektem zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych i Dyrektywą 2004/18WE i innymi 

wymogami prawnymi w tym zakresie; 

-  Sporządzanie dokumentacji wynikających z procedury przetargowej 

(zapytania, odwołania) w ramach projektu; 

-  Obsługa postępowań przetargowych w ramach projektu od 

momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

-  Monitoring rynku zamówień publicznych związanego z projektem; 
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-  Monitoring obowiązujących aktów prawnych związanych  

z problematyką zamówień publicznych związanych z projektem; 

Wymagania konieczne: 

- udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego, 

- posiadanie umiejętności  i wiedzy z zakresu prawa zamówień 

publicznych, 

- bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej, 

- wysoka kultura osobista, 

- sumienność, 

- odpowiedzialność, 

- dokładność, 

  Wymagania pożądane: 

- doświadczenie w pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

2. Forma pracy: umowa zlecenie 

3. Czas trwania umowy: lipiec 2012- wrzesień 2012 

4. Inne istotne informacje: 

Termin realizacji projektu 10.06.2011 – 31.03.2015. Celem projektu 

jest umożliwienie ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej 

pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 

poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. 
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Realizacja powyższego celu będzie możliwa poprzez zakup 100 

zestawów komputerowych wraz z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu i ubezpieczeniem sprzętu. 

Przewidywana ilość zamówień publicznych - 2 

Kryterium oceny ofert – cena 100% 

Ceną proszę określić za całość wykonania zlecenia w kwocie brutto 

z pochodnymi. 

Płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu 

zleceniodawcy rachunku/faktury w terminie 14 dni od dnia złożenia 

przez Wykonawcę rachunku/faktury. 

5. Oferta powinna zawierać CV, list motywacyjny oraz kserokopie 

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

i doświadczenie. Przed podpisaniem umowy konieczne będzie 

przedłożenie w/w dokumentów do wglądu.  W ofercie należy 

wskazać kwotę wynagrodzenia brutto z pochodnymi za wykonanie 

zlecenia. 

 Oferty prosimy przekazywać osobiście lub pocztą (Urząd Miasta 

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, sekretariat pok. 110, I 

piętro) w terminie do 13.07.2012 do godz. 16.00. Oferty, które 

wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Za datę 

wpływu uznaje się datę wpływu do urzędu (nie datę nadania); 

7. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 
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8. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem 

Radosławem Pyką (pok. 125, tel 46 874-31-02, mail 

r.pyka@brzeziny.pl). 

       Z poważaniem  

       Marcin Pluta 

       Burmistrz Miasta Brzeziny 

 

Brzeziny, dnia 22.06.2012 

 


